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”األمناء” خاص:

قاسم  عيدروس  القائد  الرئيس  أكد 
الُزبيــدي، رئيــس املجلــس االنتقايل 
القيادة  الجنويب، نائب رئيــس مجلس 
السياســية يف  القيادة  أن  الرئــايس، 
املُحررة ملتزمة  الجنوب، واملحافظــات 

بالهدنة.
وشدد عىل تعاملها بإيجابية مع كل 
دعوات السالم مع انفتاحها عىل جميع 
الخيارات لحامية أمن واستقرار املناطق 
املُحررة وحامية املصالح الدولية، وتأمني 

ممرات املالحة البحرية.
وأشــار الرئيس الزبيدي لدى لقاءه 
سفري  بأعامل  القائم  كودروف  يفغيني 
اليمن يف مقر  لدى  االتحادية  روســيا 
إقامته يف العاصمة السعودية الرياض، 
أمــس االثنــني، إىل موقــف املجلس 
القيادة  ومجلس  الجنــويب،  االنتقايل 
الحرب،  إيقاف  لدعوات  الداعم  الرئايس 
الهادفة  والدوليــة  األممية  والجهــود 

إلحالل السالم.
وأوضح أن قياديت املجلس االنتقايل 
الجنــويب، ومجلس القيــادة الرئايس 
الهادفة  الدولية  الجهــود  مع  تجاوبت 
لتمديــد الهدنــة، بينــام واصلت فيه 
تعنتها،  اإلرهابية  الحوثية  املليشــيات 
بالتحشــيد العســكري بهدف تقويض 

جهود إيقاف الحرب.
املجتمع  الُزبيدي  الرئيــس  وطالب 
الدويل بتبني مواقف حازمة من تحركات 
املليشــيا املدعومة من إيران ووضع حد 

لها منعا النهيار جهود السالم.
وبحــث الجانبــان تداعيات تنصل 
مليشــيا الحويث اإلجرامية من اتفاقها 
لليمن،  األممــي  املبعوث  الســابق مع 

وتهربها مــن الوفاء بالتزاماتها، 
وعرقلتها جهود السالم.

القائم بأعامل  بدوره، جــدد 
الســفري الــرويس دعــم بالده 
جهــود إيقاف الحــرب وإحالل 
السالم، مشيدا بانتصارات القوات 
الجنوبية خالل عملية  املســلحة 
ســهام الرشق ضــد التنظيامت 

اإلرهابية يف محافظة أبني.

الُزبيدي  الرئيس  لقاء  دالالت 
بالسفري الرويس

الُزبيدي  الرئيــس  وعن لقاء 
بالقائم بأعامل ســفري روســيا 
مدير  قال  كــودروف،  االتحادية 
الكاتب  تحرير صحيفة )4 مايو( 
الصحايف عالء عــادل حنش أن: 
عيدروس  القائد  الرئيــس  »لقاء 
الُزبيــدي اليــوم اإلثنني )أمس( 
بالقائم بأعامل ســفري روســيا 
االتحادية يفغيني كودروف حمل 
اللقاء  وأن  سيام  ال  مهمة  دالالت 
العالقات  توتــر  ظــل  يف  يأيت 

الروسية مع الغرب”.
وأضــاف يف منشــور عرب 
صفحته الرسمية يف )فيسبوك(: 
»كــام أن اســتعراض الرئيــس 
املتينة بني  العالقــات  الُزبيــدي 
االتحادية،  وروســيا  الجنــوب 
ييش إىل عدة دالالت منها إيحاء 
الرئيس الُزبيــدي برضورة عودة 
الروسية  الجنوبية  العالقات  تلك 
بأن  رســالة  يبعث  وهذا  املتينة، 
الدخــول بالرشاكة مــع الروس 
الطاولة،  وعــىل  ُمتــاح،  خيار 

دولة  ال ســيام فيام يخــص عــودة 
تحظى  روســيا  أن  خصوًصا  الجنوب، 
بأهمية كبرية عىل مســتوى العامل يف 

السياسية  وقوتها  وموقعها،  صوتها، 
والعسكرية، واالقتصادية”.

وأكد حنش أن “قوة شخصية 
الرئيــس الُزبيدي ظهــرت بقوة 
للقائم  برصاحــة  قالها  عندمــا 
بأعامل سفري روســيا االتحادية 
بــأن )القيــادة السياســية يف 
الجنــوب، واملحافظــات املُحررة 
وســتتعاطى  بالهدنة،  ملتزمــة 
بإيجابية مع كل دعوات الســالم 
يف الوقــت الــذي ســتظل فيه 
منفتحة عىل كل الخيارات لحامية 
املُحررة  املناطق  واســتقرار  أمن 
فيها،  الدولية  املصالــح  وحامية 
وتأمني ممرات املالحة الدولية يف 
البحر األحمر وباب املندب(، وهذه 
رسالة أخرى هدفها إيصال رسالة 
للعــامل بأن الجنــوب وقواته لن 
ظل  يف  الحويث  بالتامدي  تسمح 

التغافل، والتقاعس الدويل”.
واختتم حنش منشوره بالقول: 
»يف الجانب اآلخر، فـإشادة القائم 
بأعامل ســفري روســيا كودروف 
القوات  حققتها  التي  باالنتصارات 
املســلحة الجنوبية خــالل عملية 
سهام الرشق التي استهدفت معاقل 
محافظة  يف  اإلرهابية  التنظيامت 
عظيمة  داللــة  تحمــل  أبــني، 
تحققه  مبــا  الروس  باهتــامم 
من  الجنوبية  املســلحة  القوات 
انتصارات عىل كافة املستويات ال 
اإلرهابية،  التنظيامت  عىل  سيام 
وهذا رمبا سيكون املدخل الرئيس 
روســية  جنوبية  بعالقات  للبدء 
صلبــة قد تكــون نتيجة إلعالن 
روســيا تأييدها، ودعمها لعودة 

دولة الجنوب”.

 ” عــدن  اجلنوبيــة  العاصمــة 
حضرموت »األمناء« خاص:

املتمثلة  القيادة الجنوبيــة  تتيقــظ 

يف املجلس االنتقــايل الجنويب، ملجابهة 

أي محــاوالت ومخططــات لتهميــش 

الجنوبيني، وهو املخطــط الذي دامئا ما 

تشهره املليشيات اإلخوانية اإلرهابية.

ففي دليل واضح عــىل هذه اليقظة 

الكاملــة، أّكــدت هيئة رئاســة املجلس 

االنتقايل رفضها القاطع ألي قرارات ُتتخذ 

بشــكل أحادي وتحاول تقويض الحضور 

الجنويب عىل الساحة.

الرئاســة عربت عــن رفضها  هيئة 

لترصفات بعض وزراء حكومة املناصفة، 

يف  الجانب  أحاديــة  التعيينــات  ومنها 

املواقع الهامة.

اجتامعها  يف  الرئاسة،  هيئة  وقالت 

األخــري، إنَّ أي تعيينات خــارج التوافق 

التعاطي  تعترب غري قانونيــة، وال ميكن 

معها بأي شكل من األشكال.

التأكيد عىل حضــور الجنوب تجىل 

يف تأكيد هيئة الرئاسة كذلك عىل أهمية 

متكني أبناء محافظة حرضموت من إدارة 

املجاالت،  شــتى  يف  محافظتهم  شؤون 

وحقهــم يف االســتفادة مــن ثرواتها، 

وتأمينها.

لحامية  الرئاســة  هيئــة  ودعــت 

حرضموت من تدخالت أي قوى سياسية، 

وأّكــدت تأييدهــا للمطالــب املرشوعة 

للحشــود الجامهريية التــي خرجت يف 

وادي حرضمــوت للمطالبة باســتكامل 

اليمنية  القــوات  وإخراج  الرياض  اتفاق 

املتواجدة يف مناطــق الوادي ونقلها إىل 

جبهات املواجهة مع مليشيا الحويث.

املجلس  رئاســة  هيئــة  دعوات 

االنتقايل، تؤســس جبهــة مواجهة 

قوية ضد أي مساٍع لقوى الرش التابعة 

لالحتالل اليمني، التي تسعى لتهميش 

حضــور الجنــوب وعىل الســاحة، 

وتحاول بكل الســبل املمكنة تقويض 

هذا الحضور عىل األرض.

هذه املواجهة التي ال تنخرط فيها 

القيــادة الجنوبية، ال تقل يف أهميتها 

يخطوها  عســكرية  مواجهة  أي  عــىل 

الجنوب، فكال النوعني يساهم يف دحض 

املؤامرات التــي ُتحاك ضد الجنوب، والتي 

تحاول بشتى السبل إيجاد طريقة للتداخل 

يف الشأن الجنويب.

تصــدي املجلس االنتقــايل ملؤامرة 

قاصمة  رضبة  يوجه  واإلقصاء  التهميش 

إعادة  التي حاولت  اليمني  لقوى االحتالل 

عقارب الساعة للوراء، فهي بعدما فشلت 

وتلقى  عســكريا  الجنوب  استهداف  يف 

هزائم مدوية عىل يــد القوات الجنوبية، 

ُيالحــظ يف الوقــت نفســه، أنها تعمل 

إقصائهم  الجنوبيني عرب  اســتفزاز  عىل 

وتهميشهم.

ميثل هذا الســيناريو تكرارا ملا جرت 

عليه األمور منذ تسعينات القرن املايض، 

فمنذ الحرب الغاشــمة وفرض ما تسمى 

بالوحدة املشؤومة بقوة السالح والبطش 

الجنوب استفاد من تلك  أن  إال  والطغيان، 

التجربــة املؤملة وبــات متيقظا ملجابهة 

مبكرة تجاه هذا االستهداف.

بعد رفضه القاطع ألي قرارات ُتتخذ بشكل أحادي وحتاول تقويض احلضور اجلنوبي..

استعرض العالقات )اجلنوبية - الروسية( وأكد االلتزام بالهدنة وحماية أمن اجلنوب..

دالالت لقاء الرئي�س الُزبيدي بال�سفري الرو�سي

االنتقايل يحذر من موؤامرة اإق�ساء اجلنوب

• ما أهمية اهتمام الروس بانتصارات 
القوات المسلحة الجنوبية ضد اإلرهاب؟


